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Jiří Šlitr – kresby
Jiří Šlitr jak známo byl členem Svazu čs. výtvarných umělců. Své obrazy
vystavoval nejen u nás, ale i v zahraničí. Kamkoli přijel, všude kreslil.
Jiří Šlitr se ke tvorbě vyjádřil takto: „Samota malíři je vítaným odpočinkem po
ruchu divadla a filmu. Jsem přesvědčen, že bez samoty není vnitřní hloubky a
tedy skutečného umění, tak jako bez poznané bolesti nemůže být radost.“
Přiřaďte věty, ve kterých jsou skryta místa, která Šlitr navštívil, k jeho
obrazům. O jaká města nebo místa se jedná?
1. Na vrcholku Montmartru se majestátně tyčí sněhově bílá bazilika – jedna
z nejviditelnějších pařížských monumentů.
______________
2. Hlavní město Belgie a sídlo některých institucí Evropské unie je často
označováno jako „hlavní město Evropy“. V pozadí je dominantou gotická
radnice.
______________
3. Naše první město má tolik půvabů a krás. Pokud se budete toulat
uličkami Malé Strany, ocitnete se pod štíhlými okny katedrály.
______________
4. Hlavní město spojeného království Velké Británie a Severního Irska leží na
řece Temži. Hodiny na věži byly ve své době největšími hodinami světa..
______________
5. Vždy, když odjíždíme vlakem z hlavního nádraží a
projedeme vinohradským tunelem, opouštíme nejkrásnější město světa.
______________

6. Jam session, v podání jazzového kvarteta, v jedné z kaváren tohoto
města, které je nazýváno kolébkou jazzu.
______________

Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová

Ict1-ČJ-16

7. Toto město je sídlem pravoslavné církve, leží mezi řekami Volhou a Okou.
V jeho centru se nachází chrám postavený na příkaz Ivana Hrozného –
nejschopnějšího a nejvzdělanějšího panovník tohoto státu.
______________

8. Město s lesem mrakodrapů, kde se střetávají lidé z nejrůznějších koutů
světa, je světovou metropolí, ale také střediskem umění, kultury a
sportu.
______________
9. Pevnost z pálených cihel je dlouhá přes dva kilometry a posílená dvaceti
věžemi. Uvnitř jsou kostely, chrámy, hrobky a paláce. Kolem tohoto místa
vede rozsáhlá silniční i lodní doprava.
______________
10. Město je známé svým nočním životem. Nachází se zde největší hotely na
světě, které jsou zároveň obřími kasíny.
_______________

11. I taková místa navštěvujeme – jsou opouštěna v brzkých ranních
hodinách a jsou místem zábavy, odpočinku a nočních schůzek.
_______________
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Řešení:
1. Na vrcholku Montmartru se majestátně tyčí sněhově bílá bazilika – jedna
z nejviditelnějších pařížských monumentů.
F
Sacre Coure
2. Hlavní město Belgie a sídlo některých institucí Evropské unie je často
označováno jako „hlavní město Evropy“. V pozadí je dominantou gotická
radnice.
K
Brusel
3. Naše první město má tolik půvabů a krás. Pokud se budete toulat
uličkami Malé Strany, ocitnete se pod štíhlými okny katedrály.
B
Katedrála sv. Víta
4. Hlavní město spojeného království Velké Británie a Severního Irska leží na
řece Temži. Hodiny na věži byly ve své době největšími hodinami světa..
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Londýn – Big Ben
5. Vždy, když odjíždíme vlakem z hlavního nádraží a
projedeme vinohradským tunelem, opouštíme nejkrásnější město světa.

Praha – hl. nádraží

6. Jam session, v podání jazzového kvarteta, v jedné z kaváren tohoto
města, které nazýváno kolébkou jazzu.
New York-USA
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7. Toto město je sídlem pravoslavné církve, leží mezi řekami Volhou a Okou.
V jeho centru se nachází chrám postavený na příkaz Ivana Hrozného –
nejschopnějšího a nejvzdělanějšího panovník tohoto státu.
G
Moskva
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8. Město s lesem mrakodrapů, kde se střetávají lidé z nejrůznějších koutů
světa, je světovou metropolí, ale také střediskem umění, kultury a
sportu.
New York
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9. Pevnost z pálených cihel je dlouhá přes dva kilometry a posílená dvaceti
věžemi. Uvnitř jsou kostely, chrámy, hrobky a paláce. Kolem tohoto místa
vede rozsáhlá silniční i lodní doprava.
H
Kreml
10. Město je známé svým nočním životem. Nachází se zde největší hotely na
světě, které jsou zároveň obřími kasíny.
A
Las Vegas

11. I taková místa navštěvujeme – jsou opouštěna v brzkých ranních
hodinách a jsou místem zábavy, odpočinku a nočích schůzek.
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